
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i 
psykiatrien m.v., sundhedsloven, og forskellige andre love 
(Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, 
anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant 
behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler, 
m.v.)

Hermed sendes vedlagte udlagt til forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i 
psykiatrien m.v. (herefter psykiatriloven), sundhedsloven, og forskellige andre love i 
høring. 

Ministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet 
senest den 18. december 2018. 

Bemærkningerne bedes sendt til ministeriet til sum@sum.dk med kopi til nff@sum.dk 
og  sagl@sum.dk.

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til undertegnede på 7226 9591 / 3061 
1832.

Lovforslagets formål og baggrund
Der er stigning i antallet af mennesker med kort eller langvarig psykisk mistrivsel, som 
har brug for professionel hjælp til at blive rask eller leve et godt liv med deres sygdom.  
Det er derfor afgørende for regeringen, at indsatsen for mennesker med psykiske 
lidelser opprioriteres og styrkes. 

Regeringen fremsatte på denne baggrund psykiatrihandlingsplanen Vi løfter i 
fællesskab i september 2018. Psykiatrihandlingsplanen indeholder en række nye 
initiativer fordelt på seks indsatsområder for at give en styrket og sammenhængende 
behandling af mennesker med psykiske lidelser og opprioritere den indsats, der ligger 
før og efter en eventuel indlæggelse i psykiatrien. 

Formålet med lovforslaget er, at udvide omfanget af indgåelse af udskrivningsaftaler 
og koordinationsplaner, at tilvejebringe en hjemmel til anvendelse af kropsscannere 
og narkohunde, at tilvejebringe en hjemmel til private psykiatriske hospitalers 
varetagelse af den daglige behandling af patienter med en ambulant behandlingsdom, 
at afskaffe ordningen om tvungen opfølgning, at sikre straksbehandling af akutte 
abstinenser, og at implementere en statslig færdigbehandlingstakst i psykiatrien.

Til alle på vedlagte liste
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Side 2

Lovforslagets hovedpunkter

Psykiatriloven 
Med lovforslaget stilles der forslag om, at der skal indgås udskrivningsaftaler og 
koordinationsplaner for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, som modtager 
støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i serviceloven. 
Formålet er at sikre en bedre sammenhæng mellem indsatserne i regioner og 
kommuner for patienter, som efter udskrivning risikerer at blive tabt i overgangen 
mellem forskellige behandlingsinstanser.

Der stilles endvidere forslag om, at der på alle psykiatriske afdelinger kan anvendes 
kropsscannere ved undersøgelse af patienter eller andre, der søger adgang på 
afdelingerne ved mistanke om, at der medbringes medikamenter, rusmidler eller 
farlige genstande på afdelingerne, og at der ved samme mistanke kan anvendes 
narkohunde ved undersøgelse af den psykiatriske afdelings udearealer. Formålet er at 
styrke indsatsen i forhold til misbrug i psykiatrien og sikre færre rusmidler og farlige 
genstande på de psykiatriske afdelinger.  

Endeligt stilles der i psykiatriloven forslag om, at ordningen om tvungen opfølgning 
efter udskrivning skal ophøre.

Sundhedsloven 
Der stilles forslag om, at der vil kunne opkræves færdigbehandlingstakster for 
psykiatriske færdigbehandlingsdage, for at styrke kommuners økonomiske incitament 
til at hjemtage borgere efter endt behandling. 

Autorisationsloven 
Der stilles forslag om, at personer med et stofmisbrug og med behandlingskrævende 
akutte abstinenser i henhold til autorisationsloven straks tilbydes 
abstinensbehandling, indtil den egentlige lægelige stofmisbrugsbehandling kan 
iværksættes. 

Lov om retspsykiatrisk behandling m.v.
Der stilles forslag om at behandlingsmulighederne for ambulante patienter i 
retspsykiatrien udvides ved, at regionerne får mulighed for at indgå aftale med 
privathospitaler om at varetage behandlingen af retspsykiatriske patienter med 
ambulant behandlingsdom. Formålet er at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten 
på privathospitaler. 

Lovforslagets ikrafttræden
Det er hensigten, at lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2019. 

Proces
Lovforslaget ventes fremsat for Folketinget i februar I 2019. 

Med venlig hilsen 

Nina Fjord Fromberg
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